LITURGIE 28 november 2021
aanvang 10.00 uur,
Hervormde Kerk te Kapelle

Voorganger: Ds. L.C.P. Deventer
Organist: Dhr. Mark Christiaanse
Voorzang gezang 439: 1, 2, 3

1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Mededelingen

Aanvangspsalm 57: 1, 5, 6

1. Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij,
want bij U schuil ik, sta mij toch terzij,
alleen bij U weet ik mijn ziel geborgen.
In uwer vleug’len schaduw berg ik mij,
tot d’onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen.
Verhef U boven alle heemlen, Heer,
uw heerlijkheid zij over heel de aarde.

5. In U, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid,
U wil ik loven, die mij hebt bevrijd.
Ziel, maak u op, den Here groot te maken,
gij harp en lier, toon dat gij vrolijk zijt,
doe met uw lied het morgenlicht ontwaken.

6. Ik breng, o Heer, voor heel de wereld eer
aan U, van wien ik zingend profeteer.
Uw gunst en trouw zijn hemelhoog verheven.
Verhef U boven alle heem’len, Heer,
uw heerlijkheid zij over alle leven!

Stil gebed

Votum/groet

Verootmoedigingsgezang: kyrie: gezang 301B
Kyrie eleison, eleison
Heer ontferm U. Heer ontferm U.
Christe eleison, eleison
Christus ontferm U. Christus ontferm U.
Kyrie eleison, eleison
Heer ontferm U. Heer ontferm U.

Vrijspraak

Gezang 445: 1, 4

/

kinderen

1. De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldre morgenster.

Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.

4. God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Jesaja 54: 1, 5-8

Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een
kind hebt gebaard; breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want –
zegt de HEER –, de kinderen van deze
verlaten vrouw zullen talrijker zijn dan die van
de gehuwde. Want je maker neemt je tot
vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn
naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder
zijn, men noemt Hem God van de hele aarde.

Je was een verlaten, wanhopige vrouw toen
de HEER je terugriep. Kan iemand de vrouw
van zijn jeugd verstoten? – zegt je God. Ik heb
je voor een ogenblik verlaten, maar vol mededogen neem Ik je weer bij me. In laaiende
toorn verborg Ik mijn gelaat voor je, slechts
één ogenblik, maar Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de
HEER, die je vrijkoopt.

Gezang 176: 1, 2

1. Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.

2. Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donkre gloed,
o kleinood Gods dat flonkren moet
met glans die Hij zal schenken.

Lezing: Lukas 1: 5-25

Toen Herodes koning van Judea was, leefde
er een priester die Zacharias heette en tot de
priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw,
Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren
vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan
alle geboden en wetten van de Heer hielden.
Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was
onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
Toen de afdeling van Zacharias eens aan de
beurt was om de priesterdienst te vervullen,
werd er volgens het gebruik van de priesters
geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het
heiligdom van de Heer. De samengestroomde
menigte bleef buiten staan bidden terwijl het
offer werd gebracht. Opeens verscheen hem
een engel van de Heer, die aan de rechterkant
van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok
hevig bij het zien van de engel en hij werd
door angst overvallen. Maar de engel zei tegen
hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is
verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon
baren, en je moet hem Johannes noemen.
Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen,
en velen zullen zich over zijn geboorte ver-

heugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de
Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij
niet drinken. Hij zal vervuld worden van de
heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van
zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van
Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode
zal hij voor God uit gaan met de geest en de
kracht van Elia om ouders met hun kinderen
te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’Zacharias vroeg
aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar
is? Ik ben immers een oude man en ook mijn
vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde:
‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is,
en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws
te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt
gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je
stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag
waarop dit alles gaat gebeuren.’ De menigte
stond buiten op Zacharias te wachten, en de
mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in
het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten
kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen
had gezien; hij maakte gebaren tegen hen,

maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger.
Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en
zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot
aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan
opdat de mensen me niet langer verachten.

Gezang 464: 1, 2, 8

1. Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.

2. Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht.

8. Dit is het wat Hij heeft beloofd:
Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,
een licht dat schijnt, een zon, die straalt
en over alle donker daalt

Prediking

aansluitend 0rgelspel

Gezang 158a

1. God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.
2. Bevrijding uit de vijandschap
de hand van die ons haten,
gelijk Hij eens gezworen had
Abraham onze vader,
opdat wij in rechtvaardigheid
de Here God zijn toegewijd
ons leven lang op aarde.
Zo zult gij voor de Heer uitgaan,
een stem die Hem de toegang baant:
bereidt Hem alle wegen!

3. Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de Opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

Kinderen

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
Voor- en dankgebed

Slotgezang 442: 1, 2

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen

